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De technologische ontwikkelingen gaan de 
laatste jaren razendsnel en de entertainment-
branche, industrie en retail hebben daar niet 
snel op kunnen inspelen. Andere branches (en 
voor wat muziek betreft de artiesten zelf ) zijn 
f lexibeler gebleken, met als gevolg dat de en-
tertainmentbranche geen onmisbare schakel 
meer vormt tussen uitvoerende en consument. 
De voorbeelden zijn inmiddels legio: Prince 
hield nog wel vast aan fysiek product maar 
verspreidde dat in Engeland via een dagblad, 
terwijl Radiohead elke andere tussenpartij 
oversloeg door zijn nieuwe album zelf, digi-
taal, aan de consument te verkopen. Pas begin 
volgend jaar worden die tracks in cd-vorm via 
de winkel verkrijgbaar.

‘Verentertainisering’
Larry Kenswil, president Universal Music 
Groups eLabs, voorspelde in mei van dit jaar 
tijdens de Copyright Summit in Brussel dat de 
cd een nicheproduct wordt. “Over vijf jaar zal 
de cd economisch gezien nauwelijks meer een 

rol spelen. Het probleem is dat er geen fysieke 
vervanger is”, zei Kenswil. Dat biedt weinig 
hoop voor de traditionele ‘platenzaak’. Maar 
de noodzaak tot verbreding van het assorti-
ment met andere productgroepen is al veel 
eerder gesignaleerd en ook doorgedrongen tot 
een deel van de NVGD-achterban. Audio en 
video worden meer en meer slechts een onder-
deel van het assortiment. Logisch ook, omdat 
de rentabiliteit van die productgroepen de 
laatste jaren sterk is geslonken. Dat wil overi-
gens niet zeggen dat er in de toekomst geen 
ruimte meer is voor specialisten, maar dat 
zullen er geen honderden zijn, zoals nu. Het 
buitenlandse marktmodel, waarbij hypermar-
chés en ketens als Media Markt en Fnac de 
handel in entertainment domineren, is Neder-
land tot de ons omringende landen genaderd, 
en behalve de genoemde bedrijven heeft ook 
Colruyt al aangegeven in Nederland van start 
te willen gaan met zijn vrijetijdsformule 
Dreamland. Die verkoopt onder meer dvd’s, 
games, multimedia (mp3-spelers, usb-sticks), 
strips, boeken en speelgoed.

De NVGD onderkent de veranderende markt, 
maar bevindt zich als belangenvereniging in 
een lastige positie. “Onze toekomstvisie is of-
fensief en niet verdedigend”, zegt voorzitter 
Martin de Wilde. “Echter niet alle bestuursle-
den hangen die visie aan. Er zijn twee groe-
pen te onderscheiden: leden die kiezen voor 
verbreding/samenwerking, gebaseerd op de 
huidige en toekomstige marktsituatie, waarin 
branchevervaging, verder afnemende rentabi-
liteit van de productgroepen audio, video en 
games en een veranderend consumentenge-
drag een rol spelen; en leden die, op basis van 
historische ontwikkelingen en verhoudingen 
een behoudender en stringenter koers voor-
staan. De meerderheid behoort overigens tot 
de eerste groep.”

Niet representatief
Rick Guurink, directeur Rigu Sound/Music 
Store, zegt op een aantal punten ‘niet geluk-

kig’ te zijn met de huidige situatie. Solitaire 
winkeliers drukken in zijn optiek een (te) 
groot stempel bij het nemen van beslissingen 
en hij vindt dat Free Record Shop niet solidair 
is in een aantal gemeenschappelijke zaken, 
zoals de Nationale EntertainmentBon (zie ka-
der) en een gezamenlijk contract met GfK. 
Overigens is hij het er wel mee eens dat de 
marktleider eigenlijk in het bestuur vertegen-
woordigd zou moeten zijn, ‘maar dat heeft er 
ook mee te maken dat Free bij de recente be-
stuursverkiezing geen kandidaat naar voren 
geschoven heeft’. Hij acht het nieuwe bestuur 
dan ook eigenlijk niet representatief voor het 
retaillandschap, maar merkt op dat er ook 
geen afgevaardigde van bijvoorbeeld Media 
Markt is. Het ontbreken in de NVGD is wat 
Free Record Shop betreft echter niet perma-
nent. “Uiteraard zijn wij op termijn bereid 
bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen 
binnen de NVGD”, meldt Johan van Hees in 
een reactie. De vraag of hij de NVGD nog wel 
als zijn belangenorganisatie ziet, beantwoordt 
hij met een volmondig “Natuurlijk”.

EntertainmentBon vs. Plastix
Free Record Shop maakte eerder dit jaar bij de 
NVGD kenbaar het niet eens te zijn met de 
huidige stemverhouding en de interpretatie 
van de statuten van de SNP (Stichting Natio-
nale Platenbon, WS). “We proberen hier in 
goed overleg met de NVGD uit te komen”, is 
het enige wat Van Hees hieraan wil toevoegen. 
Niettemin introduceerde de Free Record Shop 
Holding dit voorjaar een eigen bon, Plastix 
genaamd, die door de NVGD gedoogd wordt. 
Van Hees vindt niet dat die beperkt verkrijg-
baar en inwisselbaar (en daarmee wellicht 
minder interessant voor de consument) is dan 
de Nationale EntertainmentBon. “De Plastix 

In de sterk veranderende entertainmentretailmarkt is ook binnen de NVGD, de 
belangenvereniging van deze branche, niet alles meer zoals het was. Kan de 
organisatie in deze voor haar leden zo turbulente tijd de rijen gesloten 
houden?

Door Werner Schlosser

Ook Music Store komt met eigen bon

“Ik heb het algemeen belang 
moeten loslaten”

Samenstelling nieuwe  
NVGD-bestuur
Martin de Wilde – voorzitter
Rick Guurink (Rigu Sound/Music Store)
Paul Schellekens (SES/M&M)
Jan Sombroek (Jan Cas Sombroek)
René de Wit (Hermans Retail)
Dim van Gerven (Coco Records) - nieuw
Frans de Jong (Correct) - nieuw

Rick Guurink: “Als iedereen voor het 

branchebelang had gekozen, zou niemand 

een eigen bon begonnen zijn.” 
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is verkrijgbaar bij ruim 1100 verkooppunten 
in de Benelux (Free Record Shop, vanLeest, 
FAME music en vanaf 3 december ook bij alle 
Postkantoren) en inwisselbaar bij ruim 330 
entertainmentwinkels (Free Record Shop, 
vanLeest en FAME music).” Plastix overtreft 
de verwachtingen van de keten. De consument 
ervaart Plastix volgens Van Hees als een ver-
betering. “Behalve dat de uitstraling van de 
kaart past bij de tijd, zijn de belangrijkste ar-
gumenten voor de klant om te kiezen voor 
Plastix het feit dat de kaart met elk gewenst 
tegoed op te waarderen is en dat dit tegoed 
vervolgens in delen gebruikt kan worden, zo-
wel in de winkel als online. Tot slot maakt 
Plastix vele vormen van samenwerking moge-
lijk.” Free voert naast de eigen bon ook nog de 
Nationale Entertainmentbon en is voorne-
mens klanten die keuzemogelijkheid te blijven 
bieden. “Wat ons betreft is de Entertainment-
Bon in de toekomst breed verkrijgbaar en in te 
leveren. Dus in meerdere branches, zoals aan-
geslotenen bij FENED (Federatie Entertain-
ment Nederland, WS), zoals de NVGD voor-
staat.”

Guurink zegt een groot voorstander te zijn 
van de Nationale EntertainmentBon en geeft 
aan het jammer te vinden dat dit niet meer dé 
exclusieve bon van de branche is. Wetende dat 
een verbod juridisch niet houdbaar is, is hij 
toch tegenstander van het huidige gedoogbe-
leid. “Als iedereen voor het branchebelang had 
gekozen, zou niemand een eigen bon begon-
nen zijn en was een gang naar de rechter hele-

maal niet ter sprake. Het afgelopen jaar ben ik 
helemaal voor het algemeen belang gegaan, 
maar dat heb ik nu moeten loslaten. Wij in-
vesteren miljoenen in de Nationale Entertain-
mentBon, maar die worden vervolgens bij de 
concurrent ingeleverd. Plastix daarentegen is 
niet overal verkrijgbaar en inwisselbaar. 
Daardoor kiest de consumenten uiteindelijk 
voor bijvoorbeeld een Iris Cheque en zijn niet-
branchegenoten de lachende derden. Uit zake-
lijke overwegingen kan ik niet anders dan 
over een paar maanden ook met een eigen bon 
komen, maar zodra NVGD/SNP haar gedoog-
beleid stopt, stoppen wij met onze bon.”
Martin de Wilde geeft echter aan geen energie 
te zullen steken in het tegengaan van concur-
rerende initiatieven. “Wij gaan uit van de 
kracht van onze bon en ondersteunen die in 
de cadeauperiode met een marketingcampag-
ne ter waarde van €355.000,- bruto. SNP 
denkt vanuit de consument, want die bepaalt 
waar de bon moet worden uitgegeven en inge-
nomen. We gaan het platform dan ook verbre-
den via de FENED-kanalen en komen met een 
digitale kaart. Daarmee heeft de Nationale 
EntertainmentBon over een paar maanden 
dezelfde kwalificaties als Plastix.”

Meerwaarde
Gevraagd of zijn organisatie met de huidige 
opstelling niet het begin van het einde inluidt 
voor de NVGD, zegt Guurink: “Voor de NVGD 
zal in de toekomst zeker een rol weggelegd 
blijven, bijvoorbeeld op het cao-vlak, bij het 
vaststellen van de Buma/Stemra-afdrachten 
en op het gebied van STEP-acties.” Ook Van 
Hees deelt mee ‘absoluut de meerwaarde (te 
zien) van een samenwerkingsverband als de 
NVGD’. “De entertainmentmarkt verandert, 
dus is het noodzakelijk om de NVGD te veran-
deren. Wij onderschrijven de visie van de 
NVGD en onderstrepen daarmee de ingezette 
verbreding, zoals de oprichting van FENED.” 
De Rigu-directeur heeft over de oprichting 
van FENED (het samenwerkingsverband met 
de Nederlandse Video Detaillisten Organisatie 
NVDO, NLCW (brancheorganisatie van Ne-
derlandse Computerwinkels) en SNF (Stich-
ting Nederlandse Fotovakhandel) ‘nog geen 
uitgebreide visie ontwikkeld’. “Dat heeft nog 
een verkennend karakter”, aldus Guurink. In 
zijn algemeenheid lijkt het hem goed om sa-

men te werken met andere branches waar dat 
opportuun is. “Wellicht kun je kosten delen, 
of sta je sterker als je met zijn allen onderhan-
delt over de Buma/Stemra-tarieven.”

Uitstel van executie
SNF-voorzitter George Kral geeft aan op de 
hoogte te zijn van de situatie binnen de NVGD, 
maar ook zijn eigen branche gaat door een tur-
bulente tijd. “Dat hele gedoe met pasfoto’s voor 
officiële documenten slokt enorm veel tijd op, 
waardoor wij zelf ook weinig tijd hebben voor 
FENED. Ook zijn er veel fotohandels die een te 
kleine omzet draaien en het de komende tijd 
erg lastig gaan krijgen. Voor hen zal de FENED 
hooguit uitstel van executie betekenen, maar 
het gaat hen niet redden.” SNF heeft op 1 april 
laten weten een jaar met het nieuwe collectief 
mee te draaien. “Als het dan niet blijkt te wer-
ken, hebben we een probleem.” Het Hoofdbe-
drijfschap Detailhandel doet binnenkort een 
sterktezwakteanalyse voor alle individuele 
FENED-leden. De uitkomst daarvan moet 
meer zicht geven op de te volgen koers. Een 
van de eerder aangekondigde elementen daarin 
is een gezamenlijke bon. De fotovakhandel had 
ooit een eigen bon, maar daar is de stekker uit-
getrokken. Sindsdien accepteren fotowinkels 
de VVV-bon. Veel van zijn leden zijn dan ook 
blij met de komst van weer een eigen bon, 
meent Kral. “Maar eerst moet de strijd gestre-
den worden met alle partijen binnen de NVGD. 
Ik vrees dan ook dat het voor ons een gemiste 
kans wordt.” Het opzetten van een gezamen-
lijk FENED-kantoor zal volgens de SNF-voor-
zitter ‘als allerlaatste’ gebeuren. “Daar is geen 
grote besparing mee gemoeid.” Ook met een 
verdere verbreding is het platform nog niet be-
zig. “11 december hebben wij onze volgende 
bijkomst.”

Op pagina 35 in deze Muziek en Beeld een inter-
view met Huib Lubbers van Retail Management 
Center, waarin hij ingaat op de toekomst van 
(entertainment)retail in Nederland.

‘Hot items’ binnen de NVGD

Zoals eerder bericht op www.muziekenbeeld.nl 
zijn er twee onderwerpen die de NVGD-leden 
met name bezighouden:

1.  De eigen bon die Free Record Shop afgelopen 
voorjaar introduceerde, ondanks het feit dat 
artikel 4.5 in de NVGD-statuten het de leden 
verbiedt een eigen bon op de markt te brengen. 
Juristen hebben het bestuur echter laten weten 
dat dit verbod strijdig is met de mededingings-
regels. Desondanks is er een groep ondernemers 
die wil dat het verbod wordt gehandhaafd.

2.  De stemverhouding. Volgens de huidige syste-
matiek heeft elk lid - ongeacht zijn grootte – één 
stem. Volgens door de NVGD geraadpleegde 
juristen is dit onredelijk, onbillijk en in strijd 
met het democratisch verenigingsrecht. Het 
gevaar bestaat immers, dat genomen besluiten 
zouden kunnen worden teruggedraaid. Het 
NVGD-bestuur heeft diverse voorstellen gedaan 
voor een nieuwe (al dan niet elektronische) 
systematiek, waarbij de uitgangspunten waren 
dat geen enkele groep een machtpositie mag 
kunnen innemen en de belangen van solitaire 
winkels en ketens gelijk zouden wegen. Die 
zijn echter alle weggestemd.

Martin de Wilde: “SNP denkt vanuit de consument, 

want die bepaalt waar de bon moet worden uitgegeven 

en ingenomen.” 
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